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{¿APARRO GERTATUJJ
Foruen Itzulera Osoa eskatzea

zen Naparroa'ko Diputazioaren as-
rnoa, AgorrillaVen batzarrean era-
baki zutenez. Orrelako erabaki ba-
ti erantzunik beroena zor zioten na-
parren biotzek; eta oraingo Diputa-
zio oni, txalorik sutsuena.

Itxaropen argitsuen artean, ordea,
odeitxo bat ageri zela adierazi ge-
nuen: Legelarien arteko ekaitz ba-
tek —batez ere oraingo denbora
naastuetan— desegiñik utzi lezake
asmorik bikaiñena bera ere. Eta ain
juxtu ere, orixe gertatu da gure ar-
tean.

Egin zuen Diputazioak bere egi-
tasmo edo «proyecto» bat, Foruen
itzulera Osoa ñola bear zukean adie-
raziz. «Forudun Aolkulari-Batzarra»'
ren Batzorde Txipiak, «ezezko» iri-
tzi legorra eman zion Diputazioak
egindako egitasmoari; eta gero, Ba-
tzar Osoak ere, Batzorde orren iri-
tziari jarraituz, «ezezkoa» eman zion
Foruen Itzulera Osoari.

Forudun Aolkulari geienek, 25 !a-
gunek, BAI esan zioten beren Ba-
tzordearen ezezko iritziari. Gutxie-
nek, 13 lagunek, etzuten ¡kusitako
jokuan sartu nai, eta boto edo au-
tarkirik ere etzuten eman. Bakarra
izan zen Batzordeari EZ, eta Dipu-
tazioari «bar» esan ziena.

Diputazioak Ianerako ta azter-gai
aurkeztu zuen egitasmoa, zoragarria
zen; ona emen zati nagusienak:

"La reintegración plena consiste en re-
cobran todas las competencias, todo el
poder y todas, absolutamente todas, las
instituciones, con lo que Navarra volvería
a ser Reino de por sí, y titular de una so-
beranía plena con sus tres poderes, legis-
lativo, ejecutivo y judicial, y extendido ob-
jetivamente a todas las materias, tal y
como era antes de 1839.

Dicha reintegración plena colocaría a
Navarra en las circunstancias siguientes:

El Rey de España tomaría la nómina de
Juan Carlos I de Navarra... El Príncipe
heredero de Castilla tendría obligación de
jurar nuestros Fueros... El Rey nombra-
ría un Virrey para Navarra...

Habría Aduanas... Habría Cortes de Na-
varra... Se constituiría el Consejo Real,
que era el Tribunal Supremo del Reino...
Tendría moneda propia... En las relacio-
nes económicas con el Estado Español a
lo único que estaría obligado es a otorgar
el "donativo foral", siempre que no se co-
metiera contrafuero.

Traería la derogación de las Leyes de 25
de Octubre de 1839 y de la de 16 de Agos-
to de 1841, así como la recuperación de to-
das las potestades propias...".

Amets bat ote zen? Ez! Zerbait
gure-gurea da, eta —gurea bait
da— bidezko da geurok edukitzea,
edo eskuratu arte eskatzea. Ñapar
Diputazioa ez da sekulan txantxetan
ibiili; eta or dugu, zazpi Diputadu
jaunek babesturik gure eskubideak

argitzeko ta lortzeko bidean iñork
egin duen aitorpenik naparrena.

Baiña, Otsailla'ren 15'ean, Dipu-
tazioaren Jauregian gertatuak bi
gauze argitu zaizkigu: 500 urtez ge-
ro, agramontarrak eta beaumonta-
rrak garela gaurko naparrak; eta
egia guzia esan zigula, 43 urte dire-
larik, E. Esparza jaunak:

"La reintegración foral plena me vare-
ce el camelo foral pleno. Cuando en cier-
tas solemnidades críticas se habla de ella
a pulmón batiente, no se expresa absolu-
tamente nada. O se quiere decir el derecho
de un pueblo a gobernarse por sí mismo
con total independencia".

Eta aditzeko belarriak dituenak...

p r Forueri Oroítarría ta Forudun Diputazioaren Jauregia. Onen barrenean zapaldu dute
Diputazioak aurkeztu zuen Fatxt-Iizulera Osoari buruzko egitasmoa. Eta, arrigamena, ¡ñor

etzen arriturik gelditu.



ERRIKO LEIOA
NAPARROA'N AYUNTAMENTU

GUTXIAGO?

Naparroa'ko Forudun Diputazioak asmo
bat agertu zuen garaiz: Ayuntamentu txi-
ki asko elkartu ta, orrela, gutxitzea. Baiña
asmo onek anitz naastu ditu Ayuntamen-
tuak.

Naparroa'n badira Ayuntamentu asko;
geienak ez dirá aundi. Asmo or¡ ontzat ar-
tu ba'Iute erri txikiek, zer gertatuko litza-
ke? Naparroa guzian, 116 Ayuntamentu ba-
karrik geldituko lirake bizirik; eta, bizkitar-
tean, 148 Ayuntamentu txiki galduko lirake.

Esate baterako, |ruña'ko Merindadean 52
Ayuntamentu galduko lirake; Tudela edo
Muskaria'koan, ordea, 2 bakarrik gutxituko
lirake.

Errien naigabea, aundia da; batez ere,
gauzak ñola izango iirakean, argi ta garbi
esan ez dietelako. Ongi jakin nai dituzte
gauzak, eta zor zaie garbi adieraztea. Eta,
jakiña, erri txikie!^ —txikiak izan arren
ere— ez dute galdu nai beren nortasuna.

Arrazoi aundiz: gure erriek bizi luzea
izan dute, erri-bizitza jatorra. Orain ere,
mesedegarri da guziendako erri txikien
izaera. Ain zuzen ere, dirua ta ekonomia
ez dirá geiena balio duten gauzak; askoz
geiago balio du erri bakoitzaren aspaldiko
nortasunak.

Badirudi, emandako epea agortu gabe,
geienek ezezkoa esan dutela.

BAGO-OIANAK, ATZERAKA

Gure mendien agerpenik nagusiena izin
da bagoa orain arte. Baiña badoaz bagoak;
galtzen ari dirá; eta bagoak galtzean, gure-
gurea den zerbait ari da iltzen,

Joan zen urtean 240.000 bago jarri zituz-
ten salgaj subastan: 600 bago dirá egu-
nean botatzen dituztenak; eta 50.000 me-
tro kuadratu dirá utsik eta soil gelditzen
direnak egun bakoitzean.

Iñork esan bearrik gabe, nork berak ikus
dezake, gure mendi ta bideetan dabille-
nean, Naparroa'ren mendi-aldea soildu, go-
rritu ta ustutzen ari déla. Begiratu beste-
la, Belate, Urbasa, Aralar, Andia ta Erroi-
bar mendiak ñola gelditzen ari diren.

Toki askotan, egia esan, ler edo piñuak
sartu dituzte. Baiña ori, Izadiari gogor egi-
tea da, Izadia bera beartzea da. Ler edo

^==r_ _-̂  piñuak Erronkari ta Bardeak ditu bere leku
EEE^^EE egokiak; a!a adierazten digute ango eus-
EEEFEr^ kal-itz auek: ier, lerdoia, Iérrate...

Euskaierriko gure mendietan ugaritzen
ari diren beltz-une oiek; Naparroa'n, Biz-
kai'an eta Gipuzkoa'n gero-ta aundiagoak
diren !er edo piñuzko beltzune oiek, zer-
bait beltzagoa adierazten digute: euskal-
dunon biotzak ere ülundu dituen diru-za-
iekeria. Izan ere, Sur gizenean, 30 urte
naikoak ditu ler edo piñuak; eta, bitartean,
bagoak 100 urte bear

go, pago, bago arbola; euskal mendietan beii
atsegingarriena den zugaitza...

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA

ROYALE ACADEM1E DE LA LANGUE BASQUE

AGIRIEN IABURPENA

Urtarrilaren 29an, Hernanin. Agustín Iturriaga euskal
idazlearen 2. mendehurrenaren ospakizuna.

Mezaren ondoren, Udaletxean bilkura: 6 euskaltzain, 12
euskaltzain-laguntzaile; mahainburuarekin, err iko Alkate,
Gobernadorea eta Egia Diputazioaren Lendakari-ordea. Iruin,
Alkate jaunak, "ongi-etorria"; A. Villasantek Euskaltzaindia-
ren ohitura bat adierazten du: Euskal Herrian zear batzarre
irikiak egitea; egun, Hernanin, Iturriagaren 200. urtehurrena
gomutatuz.

A. J. Ignazio Lasaren hitzaldia: "A. Iturriaga bizitza". Eta
eskakizun bat; "Valladolideko Unibertsitatean dauden Oina-
tikoaren artxibo ondasunak hona ekartzeko, hará joan izan
baitzuen Iturriagaren datuen billa". I. Sarasolak, "Iturriaga,
euskal idazlea". J. S. Martin idazkariak: "Iturriaga eta euska-
raren instituzionalizatzea". "Aintzindari bat zen hura". Eta,
Hernaniko Institutoari "Pascual Iturriaga" izena jartzea pro-
posatu du.

J. L. Lizundiak Udalen Izendegia aurkezten du. Deustuko
Unibertsitatean eginiko euskal irakasleen etsamineen diploma
eta karnet banatzea egin da.

Otsailaren 24an, Donostian. Otoitza. Artu diren liburuen
berri.

Bilboko Aurrezki Kutxaren kontseilaritzarako, A. Irigoyen
izendatu da, J. J. Zearreta ordezko delarik. C. Santamaría, E.
Kontseilu Nagusikoak, eskatzen du "Educación" itza euskaraz
ñola behar; "Hezkuntza" aurkitu da. Gobernuaren Hezkuntza
Ministeriotik deia, euskara eskoletan erakusteko plangintza
ikusteko; Ikastolen Federazioekin bilkurak egin dirá. Hazpar-
nen, Apirilaren 16an, euskararen eguna, P. Broussain zenaren
eguna, P. Broussain zenaren ohorez. Gasteizen, 28an, San Pru-
dentzio egunez, E. Knór jaunaren Euskaltzain-sarrerako hi-
tzaldia. Iraileko biltzarrerako Estadistika-Batzordeak, bere la-
ñaren plangintza. Udalen Izendegiari buruzko oharrak azter-
tu dirá; Mitxelenaren txostena irakurri ere; Izendegia oro-
korki onartua gelditzen da.

A. Irigoyenen txostena: "Zenbait erderatikako eragin eus-
kal sisteman, historian zehar". J. San Martinen txostena:
"Euskaierriko Kontseilu Nagusiari euskararen aldeko plan-
gintza eskaiñi, laguntza eskatu; bi batzorde: administrazio
ofizialerako hiztegiarena, euskararen zabalkundea estudiatu-
ko dueña.

Hernaniko Udalari eskerrak; C. Santamariari zorionak.
Otoitza.

Martxoaren 31an, Donostian. Otoitza E. Erkiagak, 1977.
urteko diru kontuen berri: zegoena, 888.597*98 pta.; gehitua,
11.551.554*09; urritua, 9.585.273'23; dagoena, 2.854.878*84 pta.
Hartu diren liburuen berri. J. San Martini zorionak, Kontseilu
Nagusiaren Kultur-Kontseilaritzan Zientzia eta Kultur Elkar-
teen zuzendari izendatuz gero. San Martinek batzordea izen-
datzea eskatzen du euskararen aldeko plangintza bat egite-

(Jarra i ur rengo orrialdean)
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APEZAK GUTXITU NAPARROAN

Gertaera zeatzak aztertzeak, gogorapen
sakonak sortu izan ditu gugan. Zer esango
dugu, Naparroa'n 1977'a.n gertatu den ape-
zen gutxitzea ikusita? Kristauen biotzetan
kezka Iarriak sortu-araziko dituen gertaera
mingarria da.

Joan zen urtean, 21 apez il ziren Napa-
rroa'n; eta beste 12 apezek utzi egin di-
iuzte beren apez-lanak: guztira 33 apez
ñapar apezen artetik kanpora gelditu di-
re nak.

Bestalde, Naparroa osoan 2 ap'ez berri
baiño geiagorik ez da apeztu 1977'an. Bes-
te 3 dirá, erlijiosoen etxeak utzirik, ape-
zen artera sartu zirenak. BOST apaiz dira,
beraz, 33 apezen utsunea betetzera sartu
direnak.

Eta ap'ezen urteeri begiratzen ba'diegu,
zer esan? Apez ñapar bat bakarra da, 30
urte baiño gutxiago diíuena. Bestalde, 242
apez dira ían-uzteko adinera e!du direnak.
Eta bataz besteko adiña, 54 urtetik gora
dago.

Guztira, 879 apez dira Naparroa'n apez
bakoitzari 565 bizilagunen ardura dagokio-
la. Bizi geran mende oni dagokionez, beti
geiago izan dituen arren, oraintxe da 1.000'
tik eta 900 apezetatik beera gertatu di-
rela.

Egi-egiazkoak dira zeaztasun auek, oso
pozgarriak ez ba'dira ere. Baiña, «egia den
tokian, arttxe da Jainkoa», esaera zaarrak
dionez. Bera da, nai duenori dei egiten dio-
na, ta ez ditu umezurtz utziko Eliz ta giza-
kiak; ez orixe!

Guk geure aldetik ongi erantzuten ba'-
diogu, Jainkoak berak egingo ditu bideak,
arazo zaiilak zuzentzeko. Eta apez-arazo au,
benetan arazo larria da gaur.

ÑAPAR DIPUTAZIOAREN
IDAZKARI BERRIA

Gortarí Unanua Jauna, Diputaztoaren Idazkari berria

Epailla'ren 2'an, J. Gortari Unanua jau-
na izendatua izan da Forudun Diputaziaren
Idazkari berria. Otsallla'ren 24'tik asita
utsik zegon Idazkaritza J. Uriz jaunari lan-
¡uzteko adiña eldu zitzaiolakoz, langintza ori
aunitz urtez bete geroztik.

Aukerakoan, iau boto eman ziren Gor-
tari jaunaren alde; bostgarrena etzen ino-
ren aide eroan. Baziren beste iru Idazkari-
nai: Baztan jauna, Idazkari-ordea, Ziordia
jauna, eziketako Zuzendaria; Zubiaur jau-
na, Hazienda edo Dirutza delakoaren Zu-
zendaria.

Ez da esan bearrik, Idazkariaren lana le-
nengo maillakoa déla: Diputazioaren bille-
retan, laguntzaille ta aolkularí agertzen
zaigu, baita Etxeko 3.000 langilleen Zuzen-
daria ere.

Etzaizkio egunero Sekretario jaunari bu-
ruauste ugari faltako batez ere orain di-
joazten denboretan. Ala ere, Zoríonak &pa
dizkiogu J. Gortarí jaifnari.

AITA SANTUHK 60TZAIERI ESANAK
Joan zen urtearen harnean mintzaldi asko egin dizkie Ai-

ta Santuak mundu guztiko Apezpikueri. Guztien artetik nagu-
sienetako batzuk emango ditugu emen, labur-labur eta zerren-
dan:

—Apezetarako iñor guixi dagola-ta, ez jarri zuen usté osoa
atera-bide errazetan, kñstau-elkarteetako eHzatarreri eskubi-
de aundiak emanez, eta gizon ezkonduak apeztuz, cieña egiña
ba'lego bezala.

—Sinismenaren aitorpena ta sinismen-eziketa landu itza-
zute, baiña auleriarik gabe.

—Izazute ausardia, pekatuari ta okerrari beren izenez
deitzeko.

—Eliz-irakaskintzari ta tradizioari leialtasuna gordetzen
saiatu bear duzute.

—Ardura ta arreta aundiak apezentzat, beren apeztasuna
zaindu ta ausardiz agertu dezaten lagunduz.

—Apezpikuek beren begi-niniak bezain arduratsu maite
bear dituzte apezgaitegiak, eta aldi berean, aietako irakaskin-
tza zaindu.

—Kristauen arteko lagundi ta elkarteak zaindu egin bear
dituzte apezpikuek, eta bizirik iraun dezaten lagundu, zatike-
tarako bidé ez, baiña elkartasunerako, indar izan daitezen.

—Liturji-elizkizunetan oker eta geiegikeriak sortu ez dai-
tezen, bear diren neurriak artu ditzatela, sinismen-giroan eta
begirunez jokatzea eskatuz.

—Bakarkako aitorketa zaindu bear dute aal bezain zintzo.

—Beren babesa ta laguntza eman bear dizkiete sendiari ta
gaztediari.

Kristau katolikoen eskolak leialtasun osoz ?¿aindu bear
dituzte.

EUSKALTZAINDIA
(2'garren omaídetik dator)

ko: L. M. Mujika, Txillardegi, X.Kintanaproposatzen ditu, bes-
te norbaitentzat ateak irikirik gelditurik. Kontseilu Nagusia-
ren itzultzaile eskaria: M. Ugalde, X. Garmendia, I. Sarasola
izendatzen dira.

Euskaltzaindiaren aldeko kanpaina: etxe berria eta bes-
te premia batzuren alde: Biblioteka, Iker lanak, Hiztegiak, Ar-
gitalpenak, bearrezko zerbitzu eta ekipoak; plangintza aurre-
ra eramateko, L. Mitxelena eta J. San Martin izendatzen dira.
Matematika Hiztegiaren lehen partea onartu; Zumalabek
azaldu du. Bergarakoari buruz: materialen bilketa ta azter-
keta Siadeco-k egin dezan; aintzin-kontua begiratzen da. He-
rri-Izendegiari buruz: Iparraldeko Udal izenak gaur onartu
dira. Nafarroakoen oharrak bakarrik diraikusteko. Irakaslego
batzordea ugaritu beharra da, irakaslegai kopurua gehituz
doala (eskolaurrean lanean ari direnetatik, 400 bat aurkeztu
da Bazko Astez eratu den azterketan): E. Knór, A. Irigoyen, X.
Kintana, J. L. Letamendia, X. Mendiguren, P. Uribarren, I.
Laspiur, Txillardegi, J. Atxa, P. Zabaleta, P. Xarriton Euskal-
tzain-kide, eta J. L. Goikoetxea, J. M. Mujika, A. Ozamiz Uni-
bertsitatekoak, idazkaria Zearreta delarik. Etsaminak, Apiri-
lak 8, eta 22-29; Uztailak 22-29; Urriak 21-28.

A. Zavalaren txosten interesgarria: "Euskal Klasikoen ar-
gitalpenak". I. Berriatuak aurkezten ditu bere "Hitz egin!"
Metodua eta "Errekalde kaleko burruka" irakurgaia.
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AURTENGO URALDEAK ANITZ
KALTEGARRIAK ERRIBERA'N

Negu ontan izan diren elurte eta euri
ugariak uralde kaltegarriak sortu dituzte
eta sekulako gaistakeriak egin lurraldetan,
batez ere Erribera'ko baratzetan.

Esan daiteke kalteak garrantzitsu izan
direla, eunka milloi pezeta; dena dela,
itxoin bearko iliabete batzutan, denen ko-
purua egin arte.

Azken ontan 50.000 erregu-neurri ito di-
tuzte urek; joan zen Urtarrila'n, beste al-
diz aietako lur geienek antzeko kaitea su-
fritu zuten. Kalterik aundiena artoarendako
izan da, batez ere biltzen asiak zirelakoz,
¡baita tomate ta piper-mintegiak galdu dirá
ere. Bideak, «presak», erretenak edo ur~
bidexkak, leku batzuetan autsita geiditu
dirá.

RUBIAL SOZIALISTA, PRESIDENTE

Otsailla'ren 17'an, Araba'ko Diputazioa-
ren Jauregian, gauza aundiak gertatu zi-
ren. «Consejo General Vasco» deritzaion
erakundea sortu dute Madril aldetik, Eus-
kalerria'ren autonomi-aurrea déla esanez.

Lendakari edo presidente bat bear zuen
erakunde orrek, eta ona emen ñor auke-
ratu zuten: Bizkai'ko ordezkari dena Ma-
dril'ko Senaduan, «Partido Socialista Obre-
ro Español» delako partiduaren presidentea,
izenez Ramón Rubial jauna, orixe aukera-
tu dute.

Zortzi aldiz jokatu zuten autarkitara. Au-
rreko zazpi aldietan, bostna lortzen zituz-
ten EAJ-PNV'ko Ajuriagerra'k eta PSOE'ko
Rubial'ek. Azkenean, 8' gnean., UCD'ko
Etxeberria'k erabaki zuen auzia: etzuen
botoa eman eta orrela Rubial'! eman zion.

Aurrez erabaki ta zegon auzia, egun osoan
lúzate zuten: itxurak egin bear! Baiña az-
kenean, betikoa: Madrid aldetik aginduta
azpi-joku ederra egin zigutela euskaldunorí.

DIRU-LAGUNTZAK MADRIL'DIK

«Dirección General de Arquitectura» íze-
nekoak ematekoak ditu rriilloi batzuk zen-
bait eliza, jauregi ta gaztelu zaar-berritze-
ko Naparroa'n barna.

Lizarra'ra joango dirá 8 milloi, «Napa-
rroa'ko Erregeen Jauregia» izenekoa be-
rriztatzeko, erromaniko erara egindako bi-
txi ederra baitda. Kaskante'ko «Basílica del
Romero» izenekoa berriztatzeko izango di-
rá 4 milloi. Erri-berri edo Oüte'n den Erre-
geen Jauregia argitzeko, 5 milloi. Beste 8
milloi, berriz, Orreaga'ko «Sancti Spiritus»
eliza zaar-berritzeko izango dirar erriak
esatera «Erroldan'en illobia» deitua.

Dirutza oiek ekartzen, lan aundia egin du
Iparragirre jaunak, «Delegado de la Vi-
vienda» dugunak. Eta urrengo urteetan ere
geiago lortzen jarraituko ornen du. Muska-
ria'ko Magdalena eliza izango da lenengo,
erromaniko erakoa ta XU'gn mendeko bitxi
eder bat denez.

Beste dirutza bat aundiagoa, Naparroa'ko
Autopista izango denaren lenengo zatia bu-
katzekoa: 9 milla müloi pezeta. Ez du Madru-
go Gobernuak dirua emango, baiñan berari
eskatu behar diogu billatzeko baimena.

Ontan ere politika-gizonak dabiltza tarte-
ko. Beldur ematen digu, pentsatzeak berak
ere beldur ematen digu, dirua tartean da-
billenean, zerbait saltzen dala beti ta zer-
bait erosten, laguntza ta biotz-zabaltasuna
azaldu arren ere itzez. Ainbesteko dirutza!
Zer ote dabil tartean?

Ez al da, bada, eder eta garbia izaten,
bakoitzak bere etxeko gauzak bere eskuz
erabiltzea? Baiña ortarako, bakoitzak bere
esku izan bear ditu eskubideak.

XABIER 6AZTELURAK0 IBILLALDIA

Í: efurra, euría, otza egíten du, ñapar gazíedia urte oro XabJer aldera, gure Xabier'engana.

Martxoa'ren 5'gn. egunean, denbora kaskarrez egin da
aurten Xabier Gaztelurako ibillaldia, mutikoena. Ura, otza ta
nekea izan ziren ezin-bestelako lagunak. Loiez beterik eldu
ziren Zankotza'ra erromes aunitz. Bidé guztia, batez ere Elo-
mendi azpian, lañoa bete-betea zegon.

Erribera'tik zetozenak, berriz, arras nekaturik agertzen
ziren; ez da txantxetako lana 70/90 kilometroko bidea bi egu-
nez egitea.

Argiztetik, Xabier7en Gaztelua mutil gaztez —aurten gaz-
tegiak direlarik beterik zegon, Zankotza'tik zetozenen zai.

Guztien aurrelari, Nafarroa'ko Goi-Apezpiku berria, Zi-
rarda Jauna; onek lau "Kurutzetako" irakurri, itzalditxoak
egiñez. Ibiltzekoan, askoren konfesioak entzun ere.

Meza ederra, urteoro bezala kanpoan. Berrogei apezek ba-
natu zuten Kristo'ren Gorputza, ñapar mutil askoren konfe-
sioak entzunez gero.

Itzaldian, lenengo zatia erdaraz egin Goi-Apezpiku berriak
eta, beste gauzen artean, esan zuen:

"Jabier'ek malte izan zuen Jaungoikoa; etxekoak ere anitz
malte, balta Naparroa osoa malte izan zuen ere: orolt zaitez,
Jabler il-zorian zegolarlk euskaraz mlntzatu zela.

Gaurko blzltza zallla da; alde guztletatlk Kristo'ren sínis-
mena kendu-nalean ibützen zazkigu; guk, berriz, esan dezagun
itzez eta egitez "Jabier'ekin, Kristo'rengana\".

Urrengoan, euskaraz jarraitu zuen:
"Erromes maiteokl JABIER'EKIN KRISTO'GANA da aur-

tengo jableradaren epai-bidea. Jabiefekin, au da, gure espiri-
tua bereakin bat egiñez. Arek maltasun sutsuarekln bülatzen
zuena billatuz guk ere.

Jablefen antzera bizl galtezen guztlok Jalnko Altaren se-
me, guztlon aurrlde. Gure blotza zaballk Kristo'ren argia eta
onekln Ebanjelloak dakarzklgun egla, zuzentasuna, askatasuna,
maltasuna ta pakea billatuz.

Auxe da Krlstorganako erromes bldearl lotzea, Jabiefen
antzera, gure onean eta Nafarroa'ren onerako, Eliza'ren eta
mundu denaren onerako1'.

Urrengo igandean, berriz, Naparroa'ko nesken eguna; bei-
ñere baiño geiago bildu ziren antxe, egia da, mutillen eguna
makurragoa izan zela; dena déla, 30.000 neska baiño geiago
bildu ziren Xabier Gazteluan.

Zirarda Goi-Apezpiku jaunak Meza ematekoan itzaldia
egin zien eta, berriz ere, ñapar neskeri euskaraz mintzatu zi-
tzaien.

Nafarroa'ko erri ta uri guztietako neskak bildu ziren, ta
bai beste Euskal erri'ko lurraldetatik eta Kataluña'tik eto-
rriak.
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Naparroa'ko Goi-Apezpiku berria
Zirarda'tar Joseba Mirena Jauna

J. MÉNDEZ GOI-APEZPIKUA JOAN DA
José Méndez Asensio Jaun Agurga-

rría izan da Naparroa'ko Goi-Apezpi-
ku, I911'gn urtetik orain arte. Eta,
sendimendu aundiz eta egitazko kris-
tau-apaltasunez ñapar deneri agur
eginda, Egoaldera, bere jaio-lurralde-
ra joan da, Granada'ko Goi-Apezpi-
kua izateko.

Gauza guzietan asmatu ta ekintza
arrigarriak egin dituenik, ezin esango
dugu; baiña, esan bearrekoa da, gizon
on eta laguntzaille leíala izan déla.
Oroipen eder ori utzi digu; Jainkoa

On José Méndez Asensio, joan "h¿>Wn
den Goi-Apezpikua. OetClO

Naparroa'n Goi-Apezpiku be-
rria dugu orain: Zirarda'tar Jo-
seba Mirena, zazpi urtez Cordo-
ba'ko Apezpiku izan dena. Ongi-
etorri izan bedi.

Bizkai'an jaio zen 1917'gn ur-
tean. Ikasketak, Comillas'en egin
ondoren, Gasteiz'ko Apezgaite-
gian Irakasle izan zen eta gero
kalonje. Guztira, 17 urtez jarrai-
tu zuen Gasteiz'en.

Eta, 1960,gn urtean, Sevillana
joan zen Apezpiku egiñik, ango

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

1978 UDARAKO
EUSKAL IKASTAROA
EGUNAK: Uztallla 17, Abustua 3.
ORDUAK: 10-13'30, 1frl8'30
TOK1A: Iruña

Gurutz-Enparantzakp Institu-
to etan.

IZEN EMATEA: Nafarroa'ko Forudun
Diputazioan. Goizetan.

EPEA: Ekaina, 24 arte.

E G I T A R A U A
MAILAK

I «Euskera bizitik», 1-10 ikas-
gaiak

II uEuskera bizitik», 10-20 ikasg.
til «Euskera bi^itk», 15-25 ikasg.

IV-V-V1 Euskeraz mintzateen dakite-
nentzako.
Gaiak:
a) Grama ti ka, Ortografía,

Morfología, Deklinabidea,
Aditza, Joskera, Artalisis.

b) Euskal Literatura
d) Euskal Gizabidea
e) Euskeraren Historia

OARRA: Maila bakoitzekoa bere azterketa
egiteko prestaturik egonen da, Bilbo'ko
«Hizkuntba Eskola Ofiz¡alak»'ean.

Kardenalaren laguntzaille. Ge-
ro, 1968'an, Santander'era joan
bear izan zuen Apezpiku; ta aldi
berean, Bizkai'ko Gotzai-lanak
ere bere esku izan zituen.

Eliz-Batzar Nagusi edo Kon-
tzilio-aldian, garrantzizko egin-
kizunak bete zituen: albistari
edo periodisten aurrean, Zirarda
jaunak egertzen zituen Kontzi-
lio'ko arazoak eta gaiak.

Cordoba'tik etorririk, gure ar-
tean dugu orain. Gizon aundia
bezain biotz zabalekoa da. Eai-
ña ez da etorri, berak esan zigu-
nez? gure arazo guztiak zuzen-
tzera: ñapar guztiori laguntzera
etorri da, baizik.

Bere sarrera-egunean gauza
bat oso berezia egin zuen, berea-
la esango dugunez. Otsailla'ren
23?an egin zuen bere sarrera na-
gusia Iruña'n, Katedral edo Eli-
za Nagusian elkar-Meza emanez,
Apezpiku euskaldun auek lagun
zituelarik: Bilbao'ko Añoberos
eta Donostia'ko Argaya Jaunak,
biak naparrak direlarik, eta Ja-
ka'ko Belda, Errioxa'ko Kalao-
rra'koa ta Donostia'ko Apezpiku-
laguntzaille Setien Jaunak, bes-
te eun apezekin batera.
Gauza berri ta bitxia: Iruña'ko

Katedralean lenengo a 1 d i z
mintzatu déla Apezpiku bat
EUSKERAZ eta ori Zirarda
jaunak egin du, itz auek esa-
nez:

"Iruña ta Tudela'ko ñapar eus-
kaldun maiteok: Euskeraz itz-
erditxo bat esan gabe ezin dut
eta ez dut nai bukatu.

Paulo seigarren Aita Santuak
zuengana bialia nauzute. Eta

nere Gotzai buru-biotzetan as-
mo bat bakarra dakarkizuet:
zuen morroi leial-leiala izatea,
aal dudan guztian, napar-kris-
tauen senitalde maitagarri cn-
tan Jesukristo'ren or d e zlc o
naizenez.

Zuen gora-beera ta istüluen be-
rririk, gutxi baiño ez dakit
oraindik, ez bait dirá murgil-
aldi batean ikastekoak napa-
rren antziñako egintzak eta
orain bertan eskuartean ditu-
zutenak ere. Baiña, den-denak
zuenak diralako, nereak ere
izango dirá emendik aurrera.

Mundu ontako ekonomi, sozialy
politika-saillak, apaiz eginki-
zunari berez datorzkionak ez
dirá, ongi dakizuten bezala.
Baiña, era batean, ezin daitez-
ke alde batera utzi, Obispoaren
eginkizuna dalako, naiz zeru-
ko naiz lurreko gauza guztiak
Berri Onaren dirdiraz argitzea.

Neri dagokidan eginkizun oso-
osoa au da: zuen kristau si-
nismena ta erlijio bizitza. Eta
gai ontan, Naparroa'k ainbat
apaiz zintzo ta bulartsuenak
bezalakoa nai dut izan. Berak
bezala, apaiz lagun izango
nauzute beti, zuen arazo ta go-
ra-beera edozer dirala, denak
argitzen.

Zuen erri euskaldunetan ainbes-
te izen maitagarri ta politekin
agurtzen duzeten Ama Birji-
ñari eska ezaiozute arren, Na-
parrak orain bertan, bear du-
ten Gotzai edo Apezpiku izate-
ko eskerrik onena eman dezai-
dala. Guztien onerako izan de-
din".

Zirarda Latxicndo J. M. Jauna, Go!-Apez-
piku etorri berria.
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POLONIA'N POZTASUNIK1EZ
Polonia ikusten ibillaldi bat

egin ondoren, Iruña'ko emaku-
me gazte batek bere iritziak
azaldu ditu.

• • •
Beste ezer baiño leen, goibel-

tasuna ageri; da Polonia'n oso
nabarmen: alaitasunik eza, guz-
tien artean eta toki guztietan.
Jendea ain illun eta goibel ikus-
teak, naigabea sartzen du bio-
tzera.

Illunak dira erri ta uriak.
Etxeak ere ez dira ederrak, ez di-
ra politak: denak laukiak, egi-
tura berdiñekoak. Izan ere etxe-
ak, Estaduak egiten bait ditu.

Ikasketak, kultura ta erriaren
oiturak, nolakoak diren? Ez da
deus ageri an. Lana ta lana bes-
terik ez dago an, lan egin eta
bizi.

Erlijioari dagokionez, nekaza-
rien artean irauten du sendoe-
nik; antxe dago ongi sustraitua.
Urietan eta langilleen artean ez
d a g o erlijio-girorik. Bestalde,
"Partiduan" sartzen den norbai-
tek, debekaturik dauka erlijio
egintzak betetzea.

Polonia'k bei-aragi asko sal-
tzen du kanpora, baiña bertan ez
dute erritarrek naiko aragirik
jateko. Arategien aurrean, ze-
rrenda luzean ageri dira jen-
deak, aragia erosteko zai. Esta-
duak bearturik dauka astean
egun batez aragirik ez jatea.

Berebillak oso gutxi dirá Po-
lonia'n. Batetik bestera ibiltze-
ko, ez dago ibilbide auek beste-
rik ia: trenak, autobusak, tran-
biak etab.

Sal-erosirako neurriak, gutxi
gora-beera, emengo antzeratsu
daude. Langille bakoitzak 3.000/
5.000 "ziotys" izenekoak irabaz-
ten ditu, ortxe 8/10.000 pzta. ule-
ro. Irabazi ori baiño geiagorik
gabe, ezin berebillik erosi beraz.

Polonia'tik b e s t e nazioetara
edo atzerrira ateratzea, oso zai-
lla da bertako biztanleentzat:
norbaitek dei egin bear dio atze-
rritik eta, gaiñera, berak eskei-
ñi bear dizkio ostatua ta jana.
Bestalde, 130 dolar baiño geiago-
rik ez dezate berekin atera ibi-
llaldirako; ezin gauza aundirik
egin, geiagorik gabe.

Atzerritarrak Polonia'ra sar-
tzen diranean, bearturik gerta-
tzen dira, egun bakoitzean 12 do-
larren gastuak egitera. Erosteko,
berriz, ez dago gauza aundirik.
Larruzko ta kristalezko gauzarik
ez dago Polonia'tik kanpora ate-
ratzerik.

Bear-bearrezko ez diren gau-
zak oso ere oso garesti daude.
Adibidez, "vodka" edari, litroko
600 pezta, tabakoa 40-80 pezta
paketea. Kafea oso gutxi ta ga-
resti dago.

Erri ta urietako etxe batzuen
argazkiak ateratzea debekaturik
dago kanpotarrentzat.

Polonia'ra joan-etorri bat egi-
tea, esan dezagun egia, ziñez me-
sedegarri da, begiak irekitzeko.
Berdintasuna baiño geiago den
berdinkeria ageri da alde guztie-
tan: goibeldu edo tristetu-erazi
egiten du alako berdintasunak.
Jendea ixil eta etsipenez betea
ageri da. Baiña barne-barnean
badute itxaropenik, egunen ba-
tean argituko zaizkiela a t e a k
sartalde aldera.

IÑE

I I ©BUDMUIEN LITURGIA"
Abendu-aldiarekin batera eskuratu dugu euska-

raz argitaratu-berri den «ORDUEN LITURGIA».

«Brebiarioa», otoitz-era berezia ta nagusia da;
liburu onek Elizaren eguneroko otoitz ofizialak da-
karzki; orregatik, egunero erabiltzen dute ainbeste
eliz-gizonek eta monjatxoek.

«II Batikano Batzarra» mintzatu zen liburu on-
taz. Aita batzuek laburtu nai izan zuten: «jende ar-
tean ibiltzen diren apezek ez bait dute alako otoitz
luzeegiak egiteko astirik». Beste Aita batzuek etzi-
ren usté berekoak.

«Orduen Liturgia» balio aundiko liburua da:
Jainkoari zor zaion ospea emateko, Berari gizon gu-
zien eskariak aurkezteko. Biotzak berotzen ditu li-
buru onek, buruak argitzen dituen aldi berean. Po-
lonia'ko Wyszynsky Kardinalak esan zuenen: «Bre-
biarioaren esatea, otoitzegitea, apezendako poz-
iturria ta indar-emallea dugu, batez ere ekaizpean
gauden garaietan». Auxe egiztatzen du gure Aita
Yurre'k: «Nolako atsegin eta indar artu Brebiarioa
irakurriz ta otoituz. «Gorrien» menpean izan diren
Mixiolareiek, ura bakarrik zuten —anitz aldiz— eu-
ren egiazko adiskide. Nolako adi-arretaz irakurri ta
otoiztu, «gorrien» yartzapenak ta nekeak, kemenez,
irauteko!» Ez aaztu Altzasu'ko Kaputxinoa aunitz ur-

tez Txina'ko mixioetan izan zela, «maotarrek» kan-
ipora igorri arte.

Lan luzea ta astuna izan da «Orduen» liburu ga-
rrantzitsu au euskaraz gertutzea. Eta txirrintxa an-
diz euskal Brebiarioaren zai egon gera urteotan.

«Liturgian Jainkoak bere erriari itz egiten dio,
ta onek Jainkoari erantzun egiten dio kantuz eta
otoitzez». «Liturgia» itz onek «erri-etxeko ekintza»
esan nai du; ta «liturgia»Vi dagokio «Orduen» otoitz-
egitea. Orregatik, Jainko ta euskaldunen aferak, eus-
karaz, «sentimentu sakonenen eta barnekoenen
mintzaira ontaz». Orregatik, «Orduen Liturgia» eus-
karaz.

Esan dezagun Liturgi-euskeratzalleek emaitza
bikaiñena eman digutela. «ORDUEN LITURGIA»,
1400 orrialdeko liburu mardula dugu; aren euskara,
batasunaren bidé oberenetik doa; orra or euskara
xamur, indartsu ta bizia; aberats eta aditzeko erra-
za; erriarena eta Jainkozko gai goienak esateko lan-
dua.

Fededunak eta euskaltzaleak poztu gaituen li-
burua da Euskarazko «ORDUEN LITURGIA». Elizaren
eta Euskararen onerako izan deila!

GARDE'TAR M.
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GIPUZKOARRAK
Iturriaga

Oraintxe sei eun urte,
gutxi gora bera,
gipuztarrak joan giñan
Gaztel a Id era.
Artean Nafarroak,
Gipuzkoak gañera,
egin izandu zuten
erre i ño bat bera.
Orain, galdeera
zoaz egitera:
zeren billatzera
gipuztarrak joan giñan
Gaztel aldera?

Gaztelako errege<
zeukan Bitoria
tropaz inguraturik
zana guztia.
Gipuztarrak, ikusiz
galdutzen auzia
nafarren erregea
eta nagusia,
zein Donostia
ta Ondarrabia
eta probintzia
Gaztelako erregeri
eman guztia.

Baña onetarako
juramentu egin
zuen lenaz erregek
gipüztarrekin:
aekin berealaxe,
ondorengoekin,
Fueroak goardatzeívo
fede onarekin.
Geroztik, orrekin,
egin degu alegm
Gaztelabarekin,
gu ere izateko
ieia! eta fin.

Fueroak esan nai du
gure Errietan
ez zaigula sartuko
¡ñor ezertan;
aita ta seme beti
gure fron%?retan
armatuko gerala,
diraden gerretan;
g^ñerakoetan,
cu'c gure Junte+an,
okasionetan,
aginduko deguía
geren gauzetan.

Fuero onen konforme:
kontribuziorik
ez degu eman bear
gure aldetik;
ez gerran, ez pakean,
ez degu kintarik;
ez paper sillaturik,
ez aduanarik.
Baña, orregatik,
ez da erregerik
guk utzi degunik
—eman gabe— denean
estutasunik.

Baña gure ematea,
borondatezkoa
izan oi da, danean
okasioa.
Eta deitzen diogu
guk «donatiboa»,
zergatik onek ez du
autsitzen Fueroa;
da erregaloa,
beti onelakoa,
erakustekoa
errege serbitzeko
degun gogoa.

Euskaldunak euskaldun
geran denboratik,
ez degu izan beste
bizi-modurik.
Erregiñak eman nai
ez du izan itzik
ez zaigula, iñolaz,
kenduko Fuerorik;
guk gure aldetik
ez degu, iñondik.
obligaziorik
aren obediente
gelditzekorik.

Ñola kontratuari
bait zion faltatu,
geren buruen jabe
gera gelditu.
Gero, nai izan degii
Don Karlos billatu,
eta oni diogu
juramentu artu:
Fueroak guardatu
eta anparatu;
ongi gobernatu
bear duela, eta
zentzuz portatu.

liJii

Agustin Iturriaga, ipui-idazle famatua, Ernani'n jaio
zen 1778-1-31'ean; eta 1851-lll-3(|*gnean. Ernani'n ber-
tan il zen, desterraturik egonez gero. Apez eta
maixu on, beti euskaltzale ta Fuerozale agertzen zai-
gu ernaniar olerkaria. Bere 200'gn. urteburuan, ona

Baña, gaurdaño eman
dizkigun Fueroak,
dirá miseria ta
makillazoak.
Gure itzak ez dirá,
ez, onelakoak;
eta Ka ríos'en kontra
jo gaitu gogoak.
Gaur gure asmoak
dirá alakoak:
non geld tzekoak
libre, baldin nai ba'du
gure Jainkoak.

Karlos'ek jo-a razo
digu gure lurra,
sinista-arazoaz
beti gezurra.
Baña, gezurrak oi du
zana txit laburra,
eta ifini digu
azkenik beldurra
isteko zintzurra,
artuaz egurra,
eta lepezurra
austeko,joaz ala
ñola zakurra.

Egin bear deguna
da: gaur, euskaldunak,
guztiok juntatzea
gogo degunak.
Ta, Muñagorri'gana
bildu, al degunak;
«an topatuko dirá
beste aren lagunak:
dirá ezagunak,
maite ditugunak,
lenengo egunak
emango dizkiguten
nagusi jaunak.

Gizon prestu guztiok
elkar ondo arturik,
ez degu inoren zer
izan beldurrik.
Geren batzarre eta
Juntetan bildurik,
ez da ezer egingo
Fuero gabetanik.
Geren jabe egiñik,
ez da Erregeik,
ez ere Erregerik,
gu gabe ezer egin
dezakeenik.

smen bere olerki bat.

iñoiz ezer egin,
Baña ez dezaguke
ez ba'gera unitzen
gu elkarrekin.
«B^lt^ak» eta «Zuriak»
Muñagorri'rekin
geldituko gerade
bandera batekin;
gero, naiz onekin
edo naiz erakin,
nai degunarekin,
geldituko gerade
gu Fueroakin.

Ez da sekulan izan,
ez, okasiorik,
orain datorkiguna
bezelakorik:
ez ba'gerade jausi
guztiok burutik,
aprobetxatu bear
degu guk bertatik.
Ez det ikusten nik
erremediorik,
au ez ba'da baizik,
libratzeko erriak
galtze penatik.

Geldituko dirade
euskaldun Erriak,
soldaturikan gabe,
dirán guztiak.
Gu, berriz, gure jabe
eta nagusiak,
utzirikan alde bat,
ditugun auziak;
euskaldun guztiak:
morroi-nagusiak,
«beltz» eta «zuriak»,
batuko gaitu bizi-
-modu berriak.

Nai ditzagula Jaunak
egun au ekarri;
barkatzen diogula
ziñez elkarri;
ikus genezakela
egun au guk sarri:
laztan gogoz emanaz
batak besteari.
Ez fia iñori
Fuero-kontu ori!
Gure buruari
—ikusiak ikusi—
fia gauz ori!
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islOTRIKUI
Gipuzkoa ta Bizkai'ko mugan,
"Arno" mendi magalpera;
baso ta mendiz inguraturik,
Kantauri itxaso aldera;
kabitxo polit bat agiri da,
jostaillu baten antzera,
Naiz orma zaar ta aldatzak izan,
kaleak gora ta bera,
erri politik iñun ba'dago,
aietako bat zu zera.

Arrantzalien erri j atorra
dala, ezin iñork uka;
itxas-gizonik ospetsuena
plazaren erdian dauka.
Lerden ta tinko, esku luzatuz
itxas-ertzari agurka,
bere bizia eman zuena
Traf algar'eko burruka,
Mutriku'n jaio ta azitakoa
Kosme Damián Txurruka.

Zoragarrizko Mutriku onek
biotza digu alaitzen;
bere bazterrak ikusirikan,
bat gelditzen da txoratzen.
"Atxukale"'tik itxas-portua
ikusgarri da azaltzen:
itxas-ontzi ta batel txikiak
itxas-barean jostatzen.
Mutriku'k bere edertasuna
garbiro digu goratzen.

Gure erritar arrantzaleek
badute koipe, ta gatza,
lagun artean umore ona;
bertso-zaar, kantu, dantza.

Motriku erria aldapan beera dator itxas-aldera. Polita, bai, bere zoragarrizko porttia; baiña, polita
bezain estua.

Baiñan, alare, izaten dute
arrixku aundi ta latza;
itxas aserré amorratuak,
beldurgarrizko ekaitza...
Ogi-bidea ateratzeko
zer bizimodu garratza!

Kresal usaidun erri maitekor,
paketsu ta ameslari;

itxas ta leor, alde guzitan
beti ari da kan tari;
kantatzen dute, iñun diraden,
abesti eder ugari.
Zoriontsua kantuz bizi dan
erri maitagarri ori,
jarrai ta eutsi, Mutrikuarrok,
lengo oitura zaarrari.

ANDONEGFTAR Z.

Gipuzkoa'tik gora,
«íllarrazu» barne,
ortxe arrapatu dut
Azpiroz'ko gaiñe;
i pin i dutanean
Naparroa'n oiñe,
milla oldozpen goxo
egin zaizkit erne.

Anai erri onekin
orain dauzkat zaiñak
—aiabar&n bitartez—
billobak emanak;
odolez gipuzkoarra
natzaizute, baiña
Naparroa maite dut
ene bizitz aiña.

Billobatxo txikiok,
Iruña'n jaioak,
ez iñoiz utzi qaltzen
pitxi opa roa k:
euskal anaitasuna
lortzeko rriintzaa,
euskera bai duzute,
giitza urrezkoa.

«Uxola»
Eta izkuntzarekin,
euskal izakera;
ñapar ta gipuzkoar
senideak gera;
zugaitz baten besoak
enbor berdiñfira,
asmoa zeruruntz ta
bizi lurraldera.

UNAI billobatxoa

Bizi izatearen goiberaen
gafz ta ospiñezko eragozpen,
atsegin ta malkoz ondutako
ibillízko, zori ezberdiñen
arantza zorrotz ta larrosaen
usai gozo ta, edertasunpean,
ikas dezagun gau-egunezko
ioatearen goiberatasunean,
negu gogor ta udaberriaren
ariora gurutzea eramaten.

MUNIATEGI'tar S.
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Negu busti ta otzan ondoren,
gaiñean degu Pazkua;
Krísto Gurutzen H zutelako,
ez da nolanaizkua.
Egun orreían, seiñalatzen da
milagro oroigarrizkua:
erakusitzen zaigu berriro
izandu zalá piztua.
Sinísmen ori sendo daukana,
egon diteke poztya.

A.'tar G.

AGÜR, POBRE DEN GUZIH
LUZIA GOÑI

Basaburua'n dago erri bat,
Ballean den txikiena;
an jaio nintzen, eta nai nuke
gora jaso bere izena.

Arraras'ko eliza sanduan
artu nuen Bataioa;
zazpi urtekin atera giñen
andik famili osoa.

Ango istoria explikatzeko
egiñen dut egiñala;
egia iatza danek dakigu,
ez pentsa gezurra dala.

Irur abratsek erosi zuten
ain maite dudan erria:
diru bait dirá, agur arbolak!
T'agur, pobre den guzia.

Olitxea'ko Silbestra izan zen
ienbiziko joan zena;
gero, Kristobal eta Martina'k
errota uzteko pena.

Gure aitari saldu zioten
Gartzaron'en terrenua;
al zun bezala, etxea egin
eta jaso zun burua.

Ara joan-eta, gu senideen
ametsa, etxe berria;
bi neska eta mutil bat giñen:
Luis, Loentxa ta Luzia.

Badela berrogei urtez geigo,
egin zuten etxe dena;
gerra-denboran, jarri zioten
«Judas-Benta» dun izena.

Aita genuen ferratzallea;
bazen arotz jakintsua;
Benito Goñi, bere anaia,
ori zen albaiterua.

NAPARROA
OLEA'tar!

o, Naparroa! Ar zaizkidazu
riere Kan tu ta btírtsubK,
ta oien Didez dijoazKiizun
maitasun-ictzian sutsuak,
agurtu nairiK zure mendi ta
oaso etier ostotsu&k,
zure ernixo lorez jantziak,
urdeka eguzkitsuak,
soro ta zelai, bidé, ibai, ta
orko jende buiartsuak.

Zure errixka zoragarriak
zer maitagarriak dirán!
Mola esan nik zenbateraiño
atsegingarri zaizkidan?
Arri landuzko eíxe ermoak
bata bestien segiran,
baso mardulak gertu askoan
ta soro bikaiñak jiran.
Gure aitona kementsu aien
kabiak, orrak zer ziran.

Oraiñaldian, zuretzat ere
badira zenbait eraso,
dakitelako ñola zeran zu
Euskal Errien arbaso.
Baña etzaitez, arren, makurtu
baizik aurpegia jaso:
nai duten daña esan bezate,
ez egin iñori kaso,
eta o artu zerala gure
senide eta guraso.

Kondaira zear ikusi dezu
amaika istillu gorri,
aurpegi eman bearrez zenbait
etsai maltzur ta gogorri.
Ai, Naparroa! Eutsi zuk dezun
nortasun bulartsu orri;
berdin-berdin da gu orrutz joan
edo zu onuntz etorri,
zu zeralako euskotar denon
iturburu ta jatorri.

«Gazolatz Benta»'n ama jaio
zen,

eta berez laben'goa;
irurogei t'amairu urte ditu,
zenbait lan egindakoa.

Agur, deneri; eskerrik asko;
ni banijoa lanera;
zuen artean ni egonen naiz
ez pa'da galtzen euskera.

Gurea baita, gora dezagun
ain maite dugun euskara,
ñapar umeak —ikas dezaten—
bialtzen ikastolara.

Basaburua'n badira bazter ederrak. Au Arraras'ko txokoa!

Or dabiltza, zu Euskalerri'tik
aidebateratu naiez;
baña, Naparro ez ikaratzen
duda-mudako etsaiez.
«í î Euzkadi naiz» dio indarisu
eta irrintzi alaiez.
«Bizkai, Araba ta Gipuzkoa
beterik tíauzkat anaiez,
naiz aibokoak egi garbi au
sekulan aitortu nai ez».

Zati bat kendu zizuten, eta
bota Bidaso'z aruntza;
baña bizirik daude an zure
oiturak eta izkuntza.
Oraindik ez da igartu ortik
aruntz luzatzen dan untza;
Xuberotar da, Lapurtarrakin
Benapartarrak onuntza
noiznai datoz, ta etzaitzu palta
ango serrjeen laguntza.

Aspaidi' ontan degun burruka
ez da oraindik bukatu,
emen iñork nai ez dualako
Euskaierria puskatu.
Norbere lurra maitatutzea
ez ba'da, beintzat, pekatu,
eta euskaldun izate auxe
nai ez ba'degu trukatu,
Naparroari euskaltasuna
iñola ezin ukatu.

Guraso bati maitasuna ta
itzala bear zaiola;
seme on batek badaki ori
ukatzerik ez dagoía.
egi garbia ez dago berriz
ezeztatzerik iñola,
ñola Gernika'n degun guztiok
ain rrjaite degun Arbola,
alaxe degu gure zaiñetan
Naparroa'ren odola.

Euskaldun bezin ñapar zan Altor,
zer esanik ez Anaia;
Naparroa: zu zera, Euzkadi
sortzeko artu zan gaia;
zazpi probintzi besarkatuaz
bat egin zitun uztaia;
buru-jabetza galdu gaberik
zaindu gaituzun artzaia;
orra zergatik degun, zenbaiten
gu sakabanatu naia,

Arrotz maitale zintzoa zera,
ostajari serbitzala,
zuretzat ez da erbestekorik,
ain dezu biotz zabala.
Duinta^unaren ispillu garbi;
ausarta bezin apaia;
daukazunetik eman-zalea;
lagun bezela leíala.
Ai, Naparroa! Sinistu gure
anai kutuna zerala.

Aragoi'tikan Baztan'era, ta
Auñamendi'tik Ebro'ra
joan da ere, ez gera irten
gure etxetik inora,
baña bai sartu maite gaituen
amaren koldo gozora.
Zure lur garbi, zoragarria,
datorkit orain gogora:
duan dizdira bai ote luke
Euskalerria'z kanpora?

Naparroa ta Euskaierria
bereizten dituztenean.
iduritzen zait ez dabiItzala
oso bidé zuzenean.
Geure etxean arkitzen gera
eta ez iñorenean;
gaiñontzekoak ez bitez asi
sqintzen besterenean,
p'ake santuan bizi qaitezen
alkarren aldamenean.
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MITXELENA «I. «I.
BERTSOLARIARI OMENALDIA
Bertsolariek urteoro eskaiñi diete fes-

ta bat bertsolarien bati. Urtarrilla'ren
22'an, Mitxelena J. J. oiartzuar bersola-
ria ospatu zuten Donostia'ko C. A. T.
erakundeak eta Bertsolarien Elkartasu-
nak.

Euskalerri'ko leku guzietatik bilduta-
ko ogei ta sei bertsolariek, beren saioe-
tan ongi aztertu zituzten, gaurko eus-
kaldunori inporta zaizkigun gai ugari.

Gauza estimagarria da ainbeste ber-
tsolari bildurik ikustea; batez ere, lagu-
nari biotzeko agur bat eskaintzera etorri
direlarik.

Ortaz gaiñera, Agirre, Igartzabal eta
Lopategi sakonki erabilli zuten eman-
dako "gai": "Nori berea, gizonen legea".
Geroago "autonomía" edo buru-jabe-
tzara jo zuten.

Azpillaga, Gorrotxategi ta Lizaso K.
laguneri eman zieten gaia, gordin eta
irristakor: "Neskatxak bülutsik errebis-
tetan".

Mattin eta Lazkao-txiki'k, guztien
atsegiñez, betiko zirikadak.

Berriz ari ziren Agirre ta besteak one-
lako "gaiak" artuz gero "Zerk tristetzen
zaitul", "Euskera biotzean, baiña erde-
ra ezpaiñetan"'. Gai ortan zenbait ate-
raldi baliotsu adierazi zituzten, adibidez
Lopategi'k eskatu z u e n a : "Ikastetxe
guztiak ikastolatu bear ditugu".

Aspaldiko bertsolaria dugu Joxe Joa-
kin Mitxelena; oso gazterik asi iza bear
du bertsoak botatzen. Ez da Mitxelena
bazter batzutan ezagunegi; bera, ordea,
beti bertsolari ona izaten zaigu; saio lu-
zeetan, ez da sekulan usten; "puntué-
tan", beti bikaiña; eta, esaten dutenez
zaillenak diren "bederatzi puntuko" ber-
tsoetan erraz ere botatzen ditu.

Omenaldi bukaeran, edergaillu aunitz
eman zizkioten Joxe Mari'ri; onen es-
kertzeko iru bertsokin bukatu zen egun
artako bertsoaldi atsegingarria. "BER-
TSOLARIA" orrialde onek ere benetako
zorionak opa dizkio J. J. Mitxelena adis-
kideari.

ZIÑETA

J. J. Mitxelena. Oiartzun'go bertsolaria. Euskalerri'ko bertsola-
riek omenaldu dute.

ONAINDIA AITAREN AIPAMEN
Arrartean sasia, zelaian lorea...
Lur lodiko zugaitza, irmo ta emalea!

Amoroto'k ba'du ¡urrondorik,
eman ere, zugaitz tringorik;
íringo, giartsu, ta emankor.
Eta, lorealdi bakoitzeko,
euneko eun, bai gutxieneko,
emanaz emanaz bai dator.
Eperra kantarí goiz-goizean
Atxurie'tako belatzean.
Lumez jantzi dan eperkoa,
gutxien ustean egarazka,
amaren altzotik altxa-ta,
galsoro zear ba'dijoa.

Gurasoek utzirik, Jainko deiari mun,
gaztetxo ziñalarik eman zeniozun.
Oker griñak utzirik, apal bezin bigun,
ikasia ausnartuz, ontan gau ta egun;
ARTZANTZA bidé xuurra aukeratu zenun.

Urteak zear ibilli zera erriak barna,
egutaro on, ekaiztearen zigorpera.
Noizpait galduak, onez bilduaz, elkarrengana
itzul dítezen, leengo barruti zabalera.

Jainko-erria, ta bere mintzo berdingabea,
lanabes zorrotz zenitularik xoti! xotíl.
Erri-muiñean amas artuaz errotu zera;
ta gaur zaitugu belaunaldiko bide-mutil.

Olerki senez, maixu argi ta bidé emaille.
Eta, zer esan elerti maílla aitatzeko?
Zugaitz emankor? Izar gidari? Erle langille?
Nik ez det itzik, merezí ainbat eskertzeko!

Nere itz auek ariñak dirá;
ta ametsak ere, begi-Iauso baiño ez;
geienik ere, aize katillu.
Zuk burutua ordea;
zuk iandurik, lur elkorrari kendu diozun obaria,
ez diguzu utzi aurren jostaillu.
Milla olerki txortaratzea...
Gure bertsolarien korapilloak askatzea...
Euskal-Literatura aztarrak banaJbanaka
tolestuaz diarduzun langintza ikaragarria...
Denak emen uzten diguzu
kondairaren urrezko kutxan
igiñaren ispillu.

Zenbat lo-ordu gabari oostu...
Zenbat paper-igurtzi esku-zabal labaindu oiekin...
Zenbat ekitaldi; ainbat buru-auste.
Nik ezin neurtu nezazke;
agían, zuk ere ez,
aaztuko zitzaizun bat edo beste.
Zenbat oek, eta askozaz geiago,
zure langelatxo ixil orrek ordea,
jasoak izan ditzazke.

Nik ere nere utsean,
elkar ezagutu giñaneko
oroitamentxoa gordea daukat;
eta jasoa, ordukoxe erraiñu garbia.
Aurpegia irriparrez, begi-ukutze argia.
Beazmutturrak ttiki-ttakaz geídigor,
ta izjario xamur eztia...
Edonorri laguntzeko
zeure-zeurea dezun
doai berezia;
eta paper zaarrez leporaiño,
sagu-kabia iduri;
orduak eta orduak oostu dizkitzun
lan-gela txikia...

...Aipamen apal auf
artu idazu esker alderako,
utsa da baiña.
Sasi-̂ basaran txertaka onek
eman nezakeana.
Eziñekoaren nai utsa,
aaltsuaren galga
berdiñekoba'da;
eman dezaiogun
Alta Xanti txotillari,
txalo zaparrada baña...! M. UGART€
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EUSKKL

Euskaldun irakurle, jarrai dezagun gaur ere eus-
kal baratza elkarrekin landutzen. Ez galbiltza baso
edo oianak lur-gorritu ta garbitzen. Zuk ongi eza-
gutzen duzun eguneroko baratza goxoa, poliki-poliki,
arrotu nai dugu.

Onela, itzegitean edo etxekoekin mintzatzean,
itz batzuk aopean erabiltzen ditugu. Arin eta laister-
ka mintzatzen gera, eta orduan itzak erdi-janez esa-
ten ditugu.

Gaurko saioa, beraz, ITZAK OSORIK, izango da.
Batez ere, idaztekoan, ITZAK OSORIK idazten

oitu bear dugu; ez da zailla. Adibide asko jarriko di-
tugu, erraz ulertzeko eran.

Gure izketan onelakoak esaten ditugu: "AMAN
liburua". "AITAN makilla", "GIZONAN etxea". "SE-
MEAN laguna", "LAGÜNAN anaia", "JOSEN alaba".

"NOREN?" galderari erantzuteko erabiltzen di-
tugu orrela. Eta, orduan, onela erabilli bear ditugu
itzak oso-osorik dirala:

1.—NOREN liburua? "Aman liburua" esaten du-
guna, egokiago da onela: "AMAREN libu-
rua".

2.—ZEREN gaiztakeria/ "GEZURRAN gaiztake-
ordez. "SEMEAREN laguna"da.

3.—NOREN etxea? "Gizonan etxea", ez; eta bai,
"GIZONAREN etxea".

4.—NOREN laguna? "Semean laguna" esateko
ordez. SEMEAREN laguna" da.

5.—NOREN anaia? "Lagunan anaia", ez; eta
bai, "LAGUNAREN anaia".

6.—NOREN alaba da? "Josen alaba da" idazte-
ko ordez, "JOSEREN alaba da" idatzi bear
dugu.

Eta gauzak diranean ere, antzera idazten oitu
bear dugu. Ona emen adibide batzuk: "ZUGAITZAN
adarrak", "GEZURRAN gaiztakeria", "EZ-JAKI-
TEAN erruz", "BIRAOAN kaltez".

Auetan ere egin ditzagun zuzeneko galderak;
auetan ez da "noren?" galdatzen. Iñor ez diralako;
inortasun gabeak diralako. Auetan, "ZEREN!" da
galdera.

1.—ZEREN adarrak? Ez, "zugaitzan adarrak";
eta bai, "ZUGAITZAREN adarrak".

2.—ZEREN gaiztakeria? "GEZURRAN gaiztake-
ria", ez; eta bai, "GEZURRAREN gaiztake-
ria".

3.—ZEREN erruz edo kulpaz? "EZ-JAKITEAN
erruz" erantzuteko ordez, "EZ-JAKITEA-
REN erruz" idatzi bear dugu.

4.—ZEREN kalteaz oartu zera? Ni "biraoan kal-
teaz" oartu naiz baiño, obeki idatzirik dago
beste au: Ni "BIRAOAREN kalteaz" oartu
naiz. Bai, adiskideok, gizonaREN kaltean
izaten da biraoaREN eta gezurraREN gaiz-
takeria.

Mintzatzean edo itzegitean, "RE" tarteko, "RE"
ori, jaten ba'dugu ere, idaztean beintzat itzak orre-
la OSORIK idazten ikasi bear dugu.

Eta, gaurkoz, besterik ez; urrengoan esango di-
tugu antzeko adibide geiago.

GAZTAÑAGA'TAR J.

IZTEGI-TXOKOA
A alaintso alabaiñan

ahantzi aztu, atzendu
ario tankera, gogaldi
arerio etsai
aztarrak aztarnak

B beatz-mutur eri-mami
beredin berein, asko, anitz
berekautan berez
bozkatu autatu

D daiguzan ditzagun
daroaz daramazki
diarduzun jarduten duzun, ari zera
dilindan zintzilika

E edonor nornai, norbait, edozein
egarazka egazka
eroan eraman, jasan
errotu sustraitu

G galga txarrantxa, geldikai
gentza pake
gomuta oroipena

H hoketan auetan
hea ea, ia

I igurtzi marruskatu, ferekatu
izkillu zauritu edo iltzeko tresma

I , lanabes tresna, tramankulu
leherrin lerturik
leño lenago

M maxiatu farre, irri edo trufa-egin
mun pa!, apa

Q obaria ¡rabazia, errenta
oldozkízun burutapen, pentsamendu
ostantzean bestelan
ostu ebatsi, lapurtu

P pilik deus ez, ezerez, ezkurrik ez

§ sakatu zakuan sartu, pilota bota-arazi

j tripot odolki itsua

JX txertaka murriztu gabeko zugaitza

y Urtats Urteberriko eguna

X xangrindu mindu, naigabetu
xilo zulo

Y yautsi jetxi

GERNIKA
«EUSKAL KULTURAREN URI»

Badira urte, mende asko dira-ta, Gernika
agertzen zaigula euskal askatasunaren ikur;
ez bait da ango Aritza ospatsu («Gernika'
ko Arbola»), Iparragirre'k abestu zuelakoz;
Iparragirre'k, ordea, abestu zuen «Arbola
sandua» ospatsu zelakoz.

Aren frutua, euskaldunek duten askata-
sunaren sena, anitz ezaguna da mundu za-
balean.

Baiña gizonen eta errien askatasunari
gorroto diotenek, guk ezagutu ditugun zo-
rigaistoko denboretan, Gernika desegite-
ko eta bere errugabeko izena kentzeko
alegiñak egin dituzte.

Orain, berriz, aldaketa aundienen esa-
mesak entzuten ari dirá: Ienengo asmoa
da Gernika erre zuteneko afera sustraitik
argitzea. Ta Gernika bera uri berezi biur-
tu nai dute, ain zuzen, «Euskal-Kulturaren
Uri». Esan denez, Fio Cabanillas jaunak ez
du oztoporik jartzen; are geiago, zenbait
laguntza emateko prest dagola.

Gernika'k eman zuen ikasgaia, oiñarriz-
koa zaio munduko kulturarí. Gernika'n ber-
tan arrapatu ta izkillotu zuten bizkaitar ba-
tek esan bezala:

«...daña emon bear yako
maite dan askatasunari...»
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BEARTSU-SALKETA,
MENPEKO-EROSKETA.

EMAKUME TXU8I - SALEÜOSKEIA
Etxeko-andrea egunero joaten da bakura (merkatura) jakiak

erostera. Diru pilla eraman ta jaki gutxi etxeratu. Jakiak beti gora,
dirua berriz beti exkax. Egunen batean ikusiko degu etxeko-andrea
esku-gurditxo bat diruz betea daramala erosteko, ta etxerakoan
eskugurditxoa baztar batean utzi ta erosketa eskuetan dakarrela.

Bañan ez gera ortaz mintzatuko gaur. Badira gauza okerrago-
koak munduan.

Garai batean, jakiña zan men-
peko sal-erosketa. Orain ere ger-
ta da ori, naiz ez ainbestekoa
izan. Jauntxo bakoitzak menpe-
ko asko zituzten beren baitan.
Abereak bezela erabiltzen zituz-
ten: gaur erosi ta biar saldu. Or-
duan gizona etzan bere burua-
ren jabe. Eliza Ama Santari es-
kerrak, asko itzaldu zan giza-
dian oitura txar ta apalgarri au.
Gero ere, batez ere afrikar gizon
beltzekin sal - erosketa aundiak
egin dirá. Amerika guzia, zear
ikusi dezazkegu gizon beítzak;
Afrika'tik eramanak dirá guziak
an menpeko izateko.

Len esana, gaur-egunean ezta
orrelako sal-erosketarik. Bañan
badakigu gizadi bakoitzak bere
oitura berexiak dituala. Okerra-
goa ote gaur egiten daña? Ba-
dakigu, batez ere errietan, ogi-
bide gutxi dala. Neskatoak abe-
ratsen etxetara mirabetzera jo-
an bear... Badira ortarako lan-
olak (ofizinak). Atzerrian asko
irabazten dala-ta, arako bidean
jartzen dituztenak. Ostatu ta bi-
deko gastu guziak ordaintzen
dizkiotenak... Ta, bein Inglate-
rra'n edo beste edozein lekuetan,
geroz, zer? Zer lan da esaten zio-
tena: etxe garbiketa, aurzaint-
za? Bai zera! Neskatoa, bizi-bide
pn bat bazuelako ustean, bere
etxea utzi ta bidean jarri da, gi-
zajoa, itxuturik, zer bizimodu
eskeñiko ote dioten jakin gabe.
Bere gorputza besteen eskuetan
jarri bearko, aragikeriatan ibilli
bearko, bizi nai ba'du. Emaku-
me galduen lana egin( bearko,
nagusi aberats ta dirudunaren
naia egiñez. Ordu ez-geroz ema-
kume galdua da, griña zikiñen
jostaillua.

Ta zorigaitz guzi oien oñarria,
bizi-bidea, ogi-bidea...

Bai ogi-bideak, geren umeak
jatera eman ta azitzeko bearta-

sunak buruz eramaten gaitu le-
ze illun orretara. Gaur, langi-
llea, beartsua, aberatsaren men-
dean dago. Aberatsak nai dueña
egin bear, nai ta nai-ez. Aberat-
sen errape ugaritsua gera gu
langilleok, beartsuok. Geren in-
dar ta odol-ixurtzearen ordez,
apurrak; ematen dizkigute, go-
sez ez iltzeko aña dirua. Etzaie
konbeni beartsuak iltzea; bes-
telaz, nork emango lioke ainbes-
teko dirutza? Bai nekazari, bai
arrantzale ta bai edozein langi-
llek ez dauka zerekin bizitzeko-
rik. Beti aberatsen mendean bi-
zi bear, egia da.

Bañan ori ezta arrazoi abe-
reak bezela bizitzeko. Gizagiak
gera ta gizakien gisan bizi bear
giñake. Badira landak, zelai zabal
esituak, eizean ibiltzeko basoak,
beren basa-pizti ta guziekin, ei-
zean ta jolasketan ibiltzeko dauz
katenak. Gero esango dute "de-
sarrollo industriar', "inversiones
de capital extranjero", "desarro-
lio turístico", "creación de pues-
tos de trabajo", "progreso eco-
nómico", eta makiñabat itz po-
lit. Bañan norendako? i\berats
batzuendako bakarrik. Eta no-
la? Beartsuei, langilleei abereak
bezela lan egin araziz eta beren
maietako ogi apurrak bakarrik
emanez, Ebanjelioko txakurrari
bezela.

Lotsagarria da ori. Etxeko-an-
dreak Jesukristo'ren arrai ta ogi
ugaritze miraria egiten ez ba'
du, nekez maia jarri lezake. Guk
ez al daukagu jateko eskubide-
rik? Ez al gera gizakiak?

Eta munduan, jateko bakarrik
al gaude? Ez al daukagu jazteko
eskubirerik? Eta etxe batean ez
al da beste bearrik? Nork ordain-
du aurren ikastetxe erakuske-
tak, tximist-argia, ura, etxe-sa-
ria?

Bai, diru geiago bear dexente

bizitzeko. Ez degu eskatzen arro-
arro bizitzeko saria, bañan bai
arrastakan ez ibiltzeko saria. Eta
diru ori izan nai ba'degu, zer
egin bear? Mandoak bezela, za-
mariak bezela, beti lurrera be-
gira, lan ta lan, egunero amalau
orduko lanean. Ori al da bizi-
modua? Menpekoan gera. Noiz
arte iraunko du biziera onek?
Orrela, gure izerdi ta lana dala
bidé, norbaitzuk, gure nagusiek,
gure jauntxoak, ugaritu dezake-
te beren dirutza. Lasai bizi di-
tezke, arrantzan, eizean, josta-
ketan... gu lanean gauden bitar-
tean. Ogi apur batzuk emango
dizkigute, ta kito. Eta ixil egon
bear, gañera. Bestelaz... anka
emendik.

Eta gero diote umeak alde ba-
tera utzi-ta daudela. Ñola ezta
izango? Umeak beren aita aste
burutik aste burura bakarrik
ikusten dute. Goizean, goiz lan-
tegira joaten danean, umeak lo

...amets beterik, etxetik ateratzean; mun-
duan barna, par eta negar; etxeratzean, etxe-

ratzen ba'dira, noiakoak alakoak?

daude. Eta ulluntzean etxeratzen
danean, umeak lo daude. Aita-
ren berotasun gabe azitzen dirá.
Aita ezin erakutsi, ezin zuzendu
bear bezela. Bere etxean arrotza
da aita. Lanean lerrein ta ondo-
rean, zertarako gogoa izan de-
zate? Eztauka ezertarako gogo-
rik. Af aldu ta len-bait-len oatzea
artzeko gogoa besterik ez dauka,
atseden piska bat izan dezadan.

Menpeko sal - erosketa, ema-
kume txuri sal-erosketa zillegi
ez ba'da, legezkoa al da beartsu
salketa, langille salketa? Zillegi
al da ematen zaion saria? Ezta
berdintasunik langilleak egiten
duen lana ta ematen zaion sa-
riarekin. Gero nastuketak, go-
rrotoak, lapurketak dirala... Eta
ñola ez izango?

LIZARRUSTI
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"RESURRECCIÓN M. DE AZKUE" IVON. LITERATURA BATZALDIA
(Bilbao'ko Aurrezki Kutxa)

OIÑARRIAK

1 Dim-saria
Euskal - Kontakizunen "Resurrec-

ción María Azkue" literatura Ba-
tzaldi onek, 200.000 (berreun milla)
pezetako saria izango dau, sari za-
titu eziña, eta saridun bage lotu
ezin leitekeana.

2 Sarpide
Neurketa onetara, edozein konta-

kizun (elebarri labur, ipuin, ásele,
azalketa) ager leiteke, baiña urren-
go arauok bete bearko ditu:

a) Euskeraz idatzia izan, egillea
edonungoa izan arren.

b) Edozein euskalkitan idatziak
izan leitekez. Epai-maikoek lañaren
balioa aztertuko dabe, bere mamiña
eta erabillitako izkerea ta ulerre-
rreztasuna aintzat arturik.

c) Lanak, berekiak ta argitara-
bageak izatea.

d) Epaia emoteke legokean beste
batzaldi edo eleder sariketaren ba-
tera, izen berberaz ala bestez, bial-
dua ez izatea; orrelan balitz, idaz-
lea sariketa onetatik baztertzea
izango litzateke, bertatik.

e) Gaia, bakotxak berak gura
dauana.

/) Idazleak, lan ba1< ala geiago
bialdu leike Batzaldira, bere izenez
ala izenordez siñatuak. Bear izana
balitz, ezaugarria azal txiki batean
gordeta bialdu.

g) Batzaldi onetara lañen bat
ekarri ezkero, egilleak ezin izango
leuke ez bere lanik eskuta, eta ezta
saiketatik aldegin be.

3 Agerteka
Taxuari dagokionez, sariketako

lañen baldintzak:
a) Makiñaz idatziak edo makiñaz

berregiñak, Ierro bitarte bikoetan
eta orrialde batez soillik.

5) Lan bereki bakotxeko iru al-
daki bialdu, liburu antzean gertuak
ala josiaskatuak.

c) Egillearen izenaz siñatuak ala
izenordez (argibidea, azal itxian be-
rezi) eta egillearen bizitokia edo
nora-joa, argitu bearrik balitz, eta
baia adierazoteko be.

4 Luzerea
Ez 100 (eun) orrialde baiño gi-

txiago, esandako neurri ta taxuan.

5 Noizko bialdu
1978 urte onetako Ekaina'ren 30

gna. baiño leen.

6 Nora bialdu
Caja de Ahorros Municipal de

Bilbao, Gran Vía, 23, Bilbao (1) eta
gañera auxe idatzirik: "Para el 4.°
Concurso Literario "Resurrección
María de Azkue" de Narraciones en
Vascuence".

7 Epai-maikoak eta epaia
Elederrean, izkeraketan eta iriz-

kintza arloetan gai diranak izan-
go dirá epaikariak; Batzaldi one-
tako epaia emoterakoan adierazoko
da nortzuk izan direan. Epai onen
aurka ezin leiteke inora jo.

8 Aipamenak
Batzaldi onetako lanetarik, Epai-

maikoek diruk-saritua bat bakarra
izango dan arren, eurek egoki bade-
ritxoe, deduzko aipamen bata ala
geiago egin leikeez, sarituteke lotu
direan; kontakizun batzuen balioa
agiri-agirian jarteko.

9 Lan saritua
Liburuarekiko jabetasuna e t a

argitaratze - eskubideak oso - osoan
egitearenak diraute. Bilbao Aurrez-
ki Kutxak, sariketa ebakiz ondoren,
bein urtebete, igaro ezkero, argita-
rapen berezi bat egiteko eskubidea
gordetzen dau.

10 Sari tu bakoak
Biurtu egingo jakez egilleei, eta

oneek ala ordezkariak eskuratu aal
izango ditue.

11 Artu-emona
Artutako lanetaz ez da idatzizko

artu-emonik izango.

12 Lege barrutia
Sariketa onetara datozanak, beste

barrutiak lagata, Bilboko Auzite-
gien eskupe lotuko dirá.

ABES-BATZENTZAT TOLOSAKO XGN. SARIKETA
(Donostiako Munizipa! Aurrezki Kuíxaren ohorezko saria)

Tolosako C!T-ek, ospakizun hau bere ha-
margarren txandan talde eta mota hauetan
antolatu nahi du:

I SAI LA - EUSKAL ABESTIA ETA FOLKLO-
REA: abots nahasiak, abots berdinak.

II SAI LA - POLIFONÍA: abots nahasiak,
abots berdinak.

N O I Z

Mota guzietako ekitaldiak Tolosan izan-
go dirá egitarau non en a rabera:

UrrÜaren 29-ean: Parte harízen du-
ten batzen jardunaldia.

Urrillaren 31-an: Parte ihartzen duten
abes batzen jardunaldia.

Azaroaren 1-ean: Bukaerako jardunaldia.
Bertan, sarituak izango diren abes batzek
parte hartuko dute eta sariak eta medallak
banatuko dirá.

O I Ñ A R R I A K

1. Lehiaketa honetan afizionatu soilez
osaturiko abes batza guziek parte har de-
zakete. Hala ere, afizionatuaren irizpena ez
dagokie abes batzen zuzendariei.

2. Abeslari guziak 16 urtez gorakoak
izango dirá eta musika tresnarik gabe abes-
tu beharko dute.

3. Abots nahasietan, koru bakoitzak gu-

txienik 25 eta gehienik 50 abots izango di-
tu, eta abots berdinetan, gutxienik 20 eta
gehienik 40.

4. Abes Batza guziak I eta II sailetan
parte hartzera behartuak daude; gainera,
mota desberdinetan parte har dezatenek
lehentasuna izango dute.

5. ABEST1AK ETA SARIAK:

I SAILA - EUSKAL ABESTIA ETA
FOLKLOREA

Abots nahasiak

a) Beharrezko konposamena: Ignacio
Mokoroa tolosarraren «ERROTAZAIA».

b) Euskal musikan oinarritua eta eus-
kal hitza duen kon pos amen bat.

d) Koruaren herrialdeko izan dakin kon-
posamen bat.

1.go Saria: Urrezko medalla; 45.000 pzta.
2.go Saria: Zilarrezko medalla; 35.000 pzta.
3.go Saria: Brontzezko medalla; 25.000 pzta.

Abots berdinak

a) Beharrezko konposomena: abots zuriak:
Francisco Araolaza tolosarraren «MAIT|A
NUN ZIRA», Abots lodiak: Jesús Guridi-
ren «IRU ERREQE».

b) Euskal musikan oinarritua eta euskal
hitza duen konposamena.

d) Koruaren herrialdeko izan dadin kon-
posamen bat.

1.go Saria: Urrezko medalla; 35.000 pzta.
2.go Saria: Zilarrezko rrjedalla; 25.000 pzta.
3.go Saria: Brontzezko medalla; 20.000 pzta.

II SAILA - POLIFONÍA

Abots nahasiak

a) Beharrezko konposamena: Eduardo
Mokoroa tolosarren «AUDITUI MEO».

b) XX. gizaldiko polifoni-konposamena

d) Renazimenduko polifoni-konposame-
na bat.

1.go Saria: Urrezko medalla; 45.000 pzta.
2.go Saria: Zilarrezko medalla; 35.000 pzta.
3.go Saria: Brontzezko medalla; 25.000 pzta.

Abots berdinak

a) Beharrezko konposamena: abots zu-
riak: A. Donostiaren «BORDUS CONELU-
SUS». Abots lodiak: A. Donostiaren «JE-
SUM TRADIOIT».

b) XX. mendeko polifoni-konposamena.
d) Renazimendu polifoni-konposamena.

1.go Saria: Urrezko medalla; 35.000 pzta.
2.go Saria: Zilarrezko rnedalla; 25.000 pzta.
3.go Saria: Brontzezko medalla; 20.000 pzta.

6. Aurrezko sarietan sar ez daitezen
euskaldun Abes Batzei beste sari bereziak
eman diezazkiekegu.
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BAZTAN

EGUBERRS, ORTEBERRI

Eguberri zoriontsuak ospatu
gintuen, urte zaharrari azken-
agurra eman diogu eta bai urte
berriari arrera ona egin ere.

Azkenengo urte hoketan beza-
la, Baztan'go eskoletako haurren
artean kultura-sariketak eginak
dira: ipuinak euskaraz eta erda-
raz eta bai Gabon-abesti edo bi-
llantziko sariketarik egin. Ikus-
kizunen artean hor gintuen Ariz-
kun, Irurite eta Elizondo'ko dan-
tzari txikiak beren txistularie-
kin. Lekarotz'ko Kaputxinoeta-
ko eta "El Filar" Ikastetxetako
kantari-taldeak ere beren kan-
taldia egin zuten hiruna Gabon
abesti kantatuz. "PiZar/"eko tal-
deak erdaraz egitea ez da batere
arritzekoa; baina, Lekarotz'koak
hiru abestietatik euskaraz bate-
re ez kantatzea, horrek xangrin-
du gaitu. Gainera. Ikastetxeko
Orkesta ere aritu zen bertze hiru
kantaldi eginik, eta euskarazko-
rik batere ez. Non daude Aita
Donostia zenaren Gabon-abesti
zoragarriak? Aita k a p u t x i n o
agurgarriak zeruko xilo batetik
ikusi ba'lu... Lekarotz'ko Ikas-
tetxean ez ahal da euskararen-
tzat lekurik?

Elizondo'ko Lantegi Eskolan
ere egin dute beren besta ttipia

Alta Donostia, zure itzafaren bearrez daude Baztan'go kantolnetan; zure euskai soñuak berpiztuko ditu ango
euskaldun zintzoak.

Eguberri karietarat jaialdia egi-
nik eta euskarazko Gabon-abes-
tiz eta bertze euskal kantaz on-
gi hornaturik. Ala behar ere!
Gu nafartarrok ez ba'dugu gure
euskal zaletasuna erakusten, zer
ari gara?

Urtero bezala, "Olentzero" ibi-
iia da Elizondo'ko karriketan
barna herriko gazteria inguruan
zaukala, txistu soñuarekin eta
Gabon-kantak xaramelatuz.

Eta azkenengo urte hoketan
¡bezala, Eguberri eta Urteberri
hamabostaldi huntan ukanak di-
tugu kulturazko hitzaldiak Baz-

AURTXOEN TXOKOA
EGUBERRIKO
KONTUA

Lengo denboretan, artzañak egoten ornen ziren beren
ardi multzuekin eta auntz batzukin mendietan, beren etxo!e-
tan, karrikera yautsi gabe.

Eguberriten, auzo bateko artzañak denak biltzen ziren el-
karretara, eta besta bat iten zuten elkarrekin. Leño beza!a bil-
du zirelaik, denak afaldu zuten elkarrekin. Afalondoan, arrosa-
rioa errezatzen hasi zirelaik, aingeru bat etorri zitzaien; de-
nak arriturik gelditu ornen ziren.

«Etzaiztela arritu! Hartu zitze ardí muitzuko bildots pareik
hoberena, ta zoazte izar horren gibeletik; ailegatzen zaiztelaík,
ikusiko duzue Jesús Aurtxoa ja i o berria».

Aingeruak erran bezala egin zuten, allegatu zirelaik es-
talpe batean. Artzañak kontent zauden; eta gan ziren ostatu
batera; eta han yan zuten zopa ta tortilie.

Gero gan ziren beren etxolara.
Z. RRIGOYEN

ERRAZU

tan'go problemetaz.
Baztan alde huntatik urte be-

rri on bat irakurle guzieri.

EGURALDI LATZA

Aspaldion ez ginuen holako
negurik ikusi. Urtarrila'ren er-
ditsutik hasita Otsaila'n sartu
arte, elurra, kazkabarra, euria
eta eguraldi latzak yasanak di-
tugu.

O r a i, Otsaila'ko hilabetean
sarturik, erranairu batek adie-
razten dauku:

"Kandelero hotz, negué gan
da motz".

Egun hortan ez zuen berorik
egin, baina ez hotzik ere. Gero
ikusi behar Otsaila hunek zer
dakarran. "Otsaila, bixilli baxa-
lla".

IÑAUTEAK

Aurten iñauteak goiz eta negu
gorrian, baina halare gazteariari
axolik ez eta beti besta egiteko
prest. Iñauteak ez daude atzen-
duak; ez dute izanen lehenago-
ko garrantzi hura, baina orai
ere zerbait egiten da. Aurten ere
bazen iñautearen seinalea, eta
Baztan'go gazteria ederki yosta-
tu da.

Baztan alde huntan, iñauteak
ez dira oroitzapen bat bertzerik;
nahiz oraindik ere zerbait egiten
den, itxura gabekoak baldin ba'-
dira ere.

M. IZETA
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P I L O T A

RETEGI'TAR OSABA-ILLOBA
Euskalerri guzian badute izen

aundia Retegi'tarrek, Txapeldu-
nen izena, noski. Ta Eibar'ko
"Astelena"'n jende aunitz bildu
z e n osaba-illoben borrokaldia
ikustera. Indar bereko borroka
ez-erabakia ikusi nai zuen jen-
detzak. Baiñan iñork ez usté zue-
na gertatu zen, naiz eta dirua
asieratik Retegi gaztearen alde

atera. Eta ez zen diru jakintsua
okertu. Retegi Il'nak, beldurga-
rri sasoia erakutsirik porrokatu
zuen, bere osaba Iñazio puntu
bakar batean utzirik: 22—1!

Ordu erdi bateko epean, dena
bukatu; bitartean, 123 pelotaka-
da. Bukaeran i 11 o b a k Retegi
I'goa besarkatu zuen, guzien es~
ku-zarta adierazten zen artean.
Iñazio'rekin errespetuki jokatu
zuten, ainbeste urtez Txapeldu-
na izan duenak merezi duen

G ARAZI
JATSU'KO TRIPOTA TZARRA

Ixotorio-mixterio:
Zaharrak ederkio,
berriak hobekio,
dakienak kondadio!

Garaztar gehienak bezala, Jatsuarrek hiltzen zuten xerria
Eguberritik Urtatserat. Eta etxe batían, "Tarrapatainia" dei-
tzen zutenay beti lehenak ziren xerri-hiltze lañaren bururatze-
ko. Han zuten egun guziko errepika edo leloa:

Lan eta lan,
zalapartan,
mekanikan,
tarrapatan!

Alta, Tarrapatainia'ren lehen auzoak, aspaldidanik ikasi
zien bere kaltetan, etxe hartako tripotek pilik etzutela balio:
dena tipul eta gatza zirelakotz: Beraz, negu guziez, ohidiaren
gatik hango tripota ukan orduko, uzten zien dilindan suJcalde
zoko üun batian bazterturikf eta gero lehen bai lehen, beste
etxe batetarat igortzen bere "xerriki-partia'"re/cin.

Ba, bainan, etxe hartan ere ikasi baitzuten odolki debru
hura zer zen, batere jan gabe sakatzen zuten aintzina beste
auzo batentzat. Azkenian, urtiak joan, urtiak jin, Jatsu'ko
etxekandere guziek ezagutzen ahal zuten arras ontsa nolakoa
zen Tarrapataineko tripota tzarra. Eta ikusiz geroz, botatze
zuten gisa berian urrunago...

Behin botez ahatik, odolki madarikatu horrek egin zien,
etxez-etxe, herriaren inguria, eta Tarrapatainián berriz agertu.
Han bederen, jan zuten gogotik ornen, eta batere ohartu gabe
etxekoa zelal

Hará ñola, pilotariak bezala, "Tarrapataine"'koek etxeko
tripotarekin sakatu zuten botia, nuan errefera, eta usté gabian
kintzia irabazi alaintso!

GARAZIKO MANEX

errespetuz. Dudarik gabe, Retegi
gaztea aurrera doa eta bere bai-
tan beste Retegi'tar Txapeldun-
gai bat agurtu bear dugu.

A I Z K O R A

ARRIA III -MINDEG1A

Mendizabal eta Arria Il'gna-
ren. arteko burruka ikusita, ba-
zen Mindegia Arria gaztearekin
ikusteko zaletasuna. Urtarrila'
ren 22'an, Tolosa'ko Zezen Pla-
zan, jende aunitz, baita euri au-
nitz ere. Ikusi zenak balio zuen.
Gogoangarria, bai, bi aizkolari
ospatsu auek izan zuten buruz-
buruka ura!

Aizkolari bakoitzarendako la-
na : 12 onbor, 72 ontzako, "oinbi-
koak" deitzen diotenak, eta 1,66
m. ingurua. Jokoa asi aurretik,
trabesak "eun-berrogeitamarri"
zeunden Mindegia'ren alde.

Asierako lau onborretan, Arria
pixkat aurreratu zen, eta dirua
berdindu; beste lau onborretan,
ordea, naparra aurretik: dirua,
berriz arren alde. Baiña, azpei-
tiarra jo ta jo, atsedenik txikie-
nik artu gabe. Ta, azkenean,
Arria IH'gna., irabazle, lan gu-
zia 84 m. 11 segundutan egiñik.
Mindegia'k lan bera, 85 m. 40 se-
gundutan egin zuen. Ogei aiz-
koraren aldea atera zion Arria'k
Mindegia'ri.

Burruka ederra, eta gutxitan
ikusten d e n a : etxeratzekoan,
jendea kontent. "Au apustua
ikusi dugul" Etzen beste gauza-
rik entzuten.

MENDIZABAL - MINDEGIA

Aurten, aizkora-kirolaren gi-
roan gaude, giputz eta ñapar
bazterretan. Or dugu, Leitza'n,
José Mari Mendizabal, aspaldian
arrijasozale famatua, eta orain
ez nolanaiko aizkolaria izan nai
dueña. Ikusten denez, ortarako
bidean dabil; orain urtebete bat
déla, nork usté?

Joan den urtean, iru segunduz
bakarrik garaitu zuen Arria III'
gnak. Azken Eguberrietan, Men-
dizabal'ek garaitu zuen Arria II'
gna. Oraingoan, Mindegia men-
peratu du, Tolosa'ko Zezen-Pla-
tean, Otsailla'ren 26' gnean. Men-
dizabal, alderdi on guzietako aiz-
kolaria da.

Ikus dezagun, egun artan egin
Kuten lana:

Mendizabal'ek, 6 onbor 72 on-
tzako, ta beste sei 80 ontzako,
90 m. eta 57 segundutan.

Mindegia'k, ordea, lan bera,
92 m. eta 30 segundutan.

Ikusi zen neurketa, urte as-
koz gogoratuko da.
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"PRiNÜPE SUPLEMENTO
MENSUAL DE
LA REVISTA,
D E S T I N A D O
AL FOMENTO
DEL VASCUENCE

DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

LIBURUAK

"HISTORIA DE LA CULTURA
Y DEL ARTE DE PAMPLONA"

Izen edo deitura ori daraman
liburu ederra, Larrayoz anai-a-
rrebek egin dute. Argitaratu, or-
dea, "Iruña'ko Aurrezki Kutxa
Munizipalak" argitaratu du

Orain argitara eman dutena,
idazlan denaren zati bat dugu,
lenengoa. O r t a n ikus-arazten

S U M A R I O
PAGINAS^

1 NAPARROA'N GERTATUA. Sucedió en Navarra. La Exorna. Diputación Foral pre-
sentó el anteproyecto más navarro de Reintegración Foral plena: son nuestro
derechos. El Consejo Foral dijo —25 a 1, y 13 abstenciones—• «Son inviables»;
esa es nuestra actuación. Sin sorpresa de nadie, sucedió en Navarra.

2 EUSKAlTZAINíDIA. Resumen de las Actas de la Academia vasca.
EUSKALIERRl'KO LEIOA. Ventanal de Euskalerría.

3 XABSER GAZTELURAKO IBIiLALDIA. Marchas a Javier.
4 AITA SANTUAK APEZPtKUEfti. El Santo Padre ha dicho a los Obispos...
5 NAPARROA'KO GOI-APEZPIKU BBR-RIA. D. J. M.a Cirarda, nuevo Arzobispo.

UDARAKO EUSKAL IKASTAROA. Curso de Euskera de la Diputación de Navarra.
6 POLONIA'N POZTASUNBK EZ. En Polonia no hay alegría. IÑE, joven y observa-

dora nos cuenta su visión de la Polonia triste del socialismo.
«ORDUEN LITURGIA». Eí «Breviario» en Euskera. Garde'tar M. Una delicia de
iibro, para bien de las almas y de la lengua.

7 BERTSOLARIA. Versos. Iturriaga, sacerdote, maestro, poeta y fuerista de Her-
nani; es su 2.° Centenario: (1778-1851). J. J. Miíxeíena, ZIÑETA.

11 EUSKAL-BARATZA. De gramática vasca. GAZTAÑAGA'tar J. Es viciosa la con-
tracción del posesivo; no, «aitan etxea», sino «aitaren etxea».

12 BEARTSU — SALEROSKETA. Nuevas formas de esclavitud. La afilada pluma de
LIZARRUSTS penetra en las múltiples llagas infectas de nuestra sociedad.

13 SARIKETAK. Concursos. Música, cuentos, teatro.
14 ERRIZ-ERRL Por pueblos. Baztán, Baja-Navarra. M. IZETA y M. de GARAZI.

AÜRTXOEN TXOKOA. Rincón infantil. Cuento navideño, Z. IRIGOYEN, Errazu.
15 Kírolak. Deportes. Pelotaris, aizkolaris contienden.
16 LIBURUAK. Libros. «Historia de la Cultura y del Arte de Pamplona». G. Gran

libro el de los Larrayoz. Sólido, pulcro; sabio y, deliciosamente familiar. Gran
realización, pues, la de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona.
NAPARROA'KO DSRU BEREZIA. Moneda navarra. M. G. Tres maravedís de «vil
metal» y todo un tesoro de amor; eso es la imagen reproducción de la última
moneda navarra batida en el Reino (1833). Ella grita a los navarros —y al mun-
do— que durante todo un milenio la soberanía de Navarra «SI» fue «viable».
Gracias a la C. A. M.!

dizkigute Iruña'ren b i z i t z a k o
agerp e n a k , Kondaira-aurretik
as eta XV'gn. mendera arte. Bi-
garren liburua, berriz, Napoleón'
en guda artekoa izanen da. Az-
kenik, irugarrenean, "Gamaza-
da" artekoa azalduko zaigu. Eta
"Gamuzada" esatean iruñar os-
patsu batek idatzi zuena gogora-

tu zait: "Naparroa'ren kondai-
rako gertaera nagusietan azke-
negoa dugu au".

Liburu eder eta bikain onek
baditu 250 orrialde andi ta bes-
te orrenbeste gain-gaiñeko ar-
gazki, erabiltzen den gaia dago-
kion eraz argitzeko.

Asko dakite egilleek, argi ta
garbi nabari zaienez: bestalde,
atsegiñez irakurtzeko eran ida-
tzi digute liburua. Aldi batean,
ibillaldi atsegingarri ta jakinga-
rria egin-arazten digute Napa-

NAPARROA'KO DIRU BEREZIA
Ateraldi txalogairia izan du «Iruña'ko Aurrezki Ku-

txa Munizipalak», aldi berean, gananXzlzko afera bat
gaurkoratuz.

Giltz-ustaí bitxi bat eskaiñi dio aipa dugun
ki orrek bere diru-ezainleeri; bal ña, olako opariak zin-
zilik dauka Nafarroa'ko Bnreinuan azketiik kudatu zen
dtruaren irudi ederra.

Bere bu ruaren jabe den erriak bakarrik dirua í;u-
datu dezake; orretekoetarik bat gure Nafarroa, nere al-
taren aita jaío-zorian zegon: atzo, esan leike.

Ikasgai ederra nafar guziendako, bai, «Iruña'ko Aurrezki Kutxa Munizipalak»
—bere edergaiilu egokienez— eman diguna. Esfcasrrik anitx!

M. G.

rroa'ren kondairan barna ta Iru-
ña zaarreko bazterretan.

Iruña ongi baiño obeki ezagu-
tzen duten "irun-sheme-alaba"
auek, egoki ezagutzen dutenez,
ederki ulert-arazten digute eus-
kaldunen iri-burua bere ederta-
sun eta guzti. Alde batetik, ja-
kintzaleak bete izanen du liburu
oni jakin-zeaztasunak; bestetik,
naparrak garenen biotza ukitu ta
txoratzen dute an-emenka ager-
tzen diren etxe-usaidun esaldiek.
Ñor izanen da, batean eta bes-
tean gure Don Martin ikusiko ez
duenik?

Josefina eta Martin Larrayoz,
anai-arreba jator oiek, bai zin-
ziñez maite dutela gure Iruña
zaarra! Ta bereala ematen di-
gute beren barnekoaren berri.

"Iruña'ko Aurrezki Kutxa"' ri
esker, eskuratu aal izan dugu
Larrayoz'tarren iker-lana liburu
egiñik. Aunitz eskertzeko da.

Aurrerakoan, b a d a , arrizko
eder-lanak bezain i r a u n k o r
biurtzen zaigu, liburu ontan, gu-
re Iruña zaarreko kultura, kul-
tura orren ikurra liburu auxe
delarik. G.
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